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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 maja 2020 roku - CZWARTEK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr. Lekcji
wg. Planu

Edukacja

Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do
wykonania

29 krąg tematyczny: W świecie książek.
Temat: Kto lubi czytać

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

Powtórz tabliczkę mnożenia.
Wykonaj zadania 1 – 5 w podręczniku na str 45
Ważne zadanie 4 i 5 str 45 w zeszycie do 
sprawdzenia.

Wykonaj zadania 1 – 4 str. 62 w ćwiczeniach

Podręcznik str 45

Ćwiczenia str 62

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna

Zastanów się: Czy warto czytać książki? Dlaczego?
Przypomnij sobie tytuł książki, która była ciekawa, 
interesująca. 
Przeczytaj opowiadanie Pawła Beręsewicza ,,Sposób 
na Adama” w podręczniku na str. 30 – 32
Odpowiedz na pytania pod tekstem 1 - 4 str. 32 
( ustnie)

Wykonaj ćwiczenia 1-7 na str 26 -28 ( oprócz 5)
Ważne ćwiczenie 7 str 28 do sprawdzenia.
Pamiętaj, tytuły piszemy wielką literą, w 
cudzysłowiu ( ,, “).

Podręcznik str. 30 – 32

Ćwiczenia 26 – 28

Potyczki ortograficzne str. 67

Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 67 w Potyczkach

3
Edukacja 

informatyczna

Wykonaj zadania z Informatyki na str 32 i 33
temat 15: W krainie mrówek – rozwiązujemy zadania 
logiczne. Praca z dołączoną płytą.

Informatyka str.32 – 33
płyta 

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Temat: Ustanowienie Eucharystii – s.128 podręcznik
Pan Jezus dzień przed swoją męką , w czwartek 
wieczorem spotkał się w Wieczerniku ze swoimi uczniami
na OSTATNIEJ WIECZERZY. Co się wtedy wydarzyło 
dowiecie się po przeczytaniu fragmentu Łk22,14-20. 
Możecie posłuchać otwierając linki.
https://www.biblijni.pl/Łk,22,14-18 
https://www.biblijni.pl/Łk,22,19-20
Podczas każdej Mszy Świętej wspominamy mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wykonaj zadania na s. 129 i zad 1 na s.130.
Zadane dla chętnych s. 131
Prześlij wykonane zadania na moją pocztę.
Zachęcam do wspólnego odmawiania z rodziną Litanii 
Loretańskiej. Znajdziecie ją w swoich modlitewnikach.

Pozdrawiam!

Podręcznik str. 128 - 131

https://www.biblijni.pl/Łk,22,
14-18
 
https://www.biblijni.pl/Łk,22,
19-20

Elżbieta Karczewska

Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z 
zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
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